Reunião online 19/10/2021:
- repasse de Cursos:
- Mali avisou que os Cursos acabaram pelo ano e agradeceu a presença dos nossos
alunos
-

repasse de Científico:
- Thaís avisou sobre a próxima reunião temática no dia 28/10 sobre as residências
médicas contando com diversos doutores das faculdades que nossos alunos
demonstraram mais interesse
- Por fim, ela relembrou sobre o Fórum Científico amanhã (20/10) sobre o tema
“SARS-COV2 e impacto no SNC” às 08:00; amanhã não temos aula justamente para
permitir acompanhar o Fórum e a apresentação dos ICs do último ano

-

repasse do Marketing:
- Érico avisou sobre o Portas Abertas (tour pela Santa, visita ao PS com participação de
colabs inclusive dos nossos diretores do DC) que vai acontecer dia 21/10 e que
apresenta a Santa Casa para os vestibulandos

-

Marília agradeceu aos nossos diretores pela dedicação que eles mostraram ao longo da nossa
gestão 2021
Marília relembrou que é dever de cada diretoria encontrar seus sucessores e que, semana que
vem, a eleição acontece
Marília chamou as tesoureiras para apresentar a tesouraria:
- Mari e Mabi se apresentaram
- Mariana explicou que os calouros da 59 podem pegar o cargo de 2º tesoureiro
- Mabi deu a experiência pessoal dela com o cargo esse ano e se disponibilizou para ser
chamada pelos interessados

-

-

Nina parabenizou os diretores que fecharam horas de escala e explicou quais serão os
votantes das eleições da semana que vem (26/10)
Marília explicou como serão as eleições:
- você se candidata e explica o porquê você acredita que vai se encaixar no cargo
- em seguida, abre para que os alunos presentes na reunião façam perguntas para os
candidatos
- após as perguntas serem respondidas, os candidatos são retirados da sala para que
ocorra a deliberação
- na deliberação, a Marília ressaltou que é para que seja uma discussão razoável e
saudável, em que o processo democrático seja respeitado e ninguém atropele ninguém
- a Marília assegurou que as perguntas serão razoáveis e nada na malícia
- a Marília explicou como se candidata por procuração: se a pessoa não puder
comparecer no dia, você pode pedir que uma pessoa te represente e ele será tratado
como se fosse “você”
- Marília apresentou a orde:
- Presidente
- Vice-Presidente
- Secretaria
- 2º Tesoureira
- COMASC
- Científico
- Marketing
- Ligas
- Cursos
- Social e Vendas

